Protocol hoofdluis OBS ’t Busseltje 2018-2019

Elke basisschool krijgt te maken met hoofdluis. Om verspreiding tegen te gaan, is het
belangrijk dat de school en haar ouders/verzorgers adequaat en gezamenlijk handelen.

Controleren
Na elke schoolvakantie vindt er in de groep een controle plaats op hoofdluis en neten.
Ouders van het pluisteam controleren de haren van alle kinderen en van de leerkrachten.
Controleren op hoofdluis gebeurt ook tussendoor, wanneer de leerkracht een melding krijgt
van hoofdluis in de groep.
Als de ouders van het pluisteam tijdens de controle hoofdluis of neten constateren, dan
dragen ze hun bevindingen discreet over aan de groepsleerkracht. De reactie naar de
kinderen is neutraal. De kinderen blijven op school, van separatie is geen sprake.

Informeren
Omdat het van belang is dat de behandeling van hoofdluis gelijktijdig start, neemt de
leerkracht op de dag van de controle telefonisch contact op met de ouders/verzorgers van
de betreffende kinderen. Alle ouders/verzorgers van de groep ontvangen een mail van de
leerkracht met daarin informatie over de controle en behandeling en een folder van het
RIVM.

Behandelen
Voor een effectieve bestrijding is het van belang dat ouders/verzorgers diezelfde dag starten
met de behandeling zoals voorgeschreven door het RIVM. Let wel: preventief behandelen
met een antihoofdluismiddel werkt resistentie in de hand. We vragen ouders alleen een
antihoofdluismiddel te gebruiken als er daadwerkelijk hoofdluis of neten zijn gevonden.

Opnieuw controleren
Na 14 dagen zullen de hulpouders alle groepen opnieuw controleren. Indien nodig zal het
protocol zich na deze controle herhalen.
Bij herhaaldelijk aantreffen van hoofdluis of neten - bij tenminste drie opeenvolgende
controles - brengt school de verpleegkundige van de GGD op de hoogte. Zij kan
ouders/verzorgers ondersteunen bij het effectief behandelen van hoofdluis.

Melden
We vragen ouders/verzorgers met klem om nieuwe besmettingen zo snel mogelijk aan de
groepsleerkracht door te geven.

GGD
Wanneer hoofdluis of neten bij tenminste drie opeenvolgende controles zijn aangetroffen,
zal school de verpleegkundige van de GGD vragen om ouders/verzorgers te ondersteunen bij
het effectief behandelen van hoofdluis.
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